
Tjuvklyftan





leif holmstrand

Tjuvklyftan

Albert Bonniers Förlag



Av Leif Holmstrand har tidigare utgivits:

Stekelgång 2002
Går vidare i världen 2005
Myror 2008
Vid mardrömmens mål 2010

På andra förlag:
En film om Firman och Hannas vad / Stillbilder etc.,  
under namnet Anna-Maria Ytterbom, Oei editör 2006
Hennes titellösa februari lägger vikt vid saker,  
under namnet Anna-Maria Ytterbom, Oei editör 2008
Dödens ö / Ganymedes och Hebe,  
samarbete med Bo Cavefors, eget förlag 2010 
Se mig hoppa över, Pequod Press 2010
Symposium, eget förlag 2010
Vad de andra visste,  
under namnet Anna-Maria Ytterbom, Oei editör 2010
Whore, eget förlag 2011
Catalogue Katalog, eget förlag 2011
Darger reviderad,  
samarbete med Jonas Örtemark, Drucksache 2011
Väggmembranet, eget förlag 2011
Domningskanten, Pequod Press 2012

www.albertbonniersforlag.se

isbn 978-91-0-013088-6
Copyright © Leif Holmstrand 2013
tryck CPi books GmbH, Tyskland 2013



Intimbeslöjade väderkvarnar
smyger skyndsamt under

flodmynningens självklara
fjärrskådning. »Deltat!«

utbrister ingen. Vinden
kristalliseras. 

(Sms från Jonas Håkansson, 2009-11-23)





Prolog





9

Gapet öppnar sig. En femhundra meter lång spricka 
mellan sjö och tjärn uppträder i världen. Det här är en 
huggsax, ett tandat sår.

Snart börjar saker leva i det hårda mörkret. Det är fuktigt 
längs väggarna. Nu finns här småkryp och gröna slem-
existenser. i klyftan växer klippspringväxter, chasmofyter, 
de tränger fram och mjukar upp. Här finns även torra 
platser, som passar vissa däggdjur att besöka tid efter annan. 

Chasmofyterna suger upp näringsämnen som ansam-
lats i små skrevor och sprickor i berget. Längs med 
skiffer bergsytorna dyker de upp: gaffelbräken, svart-
bräken, stenbräken och hällebräken. 

Stensöta kan man också hitta, och gräva fram dess bitter-
söta, lakritsaktiga rot att tugga på – det är meningslöst. 

i klyftan finns en hel del örter, rader av suggestiva 
ordkollage: vårfingerört, fjällglim, rosenrot och fjällbrud, 
men också mer vardagliga sommargrönskor.

Vid klyftans ena mynning, där ett dvärgträsk snart 
övergår i stillastående men vackert vatten, attackerar 
stora trollsländor mindre varelser med kylig, maskinell 
aggressivitet.
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Längs träskkanterna: abnorma livsformer fulla av 
kloro fyll, de trängs med mossa och mänskliga fantasier, 
grönt snusk, små levande kulor av fuktiga tankar.

. . .

En djup spricka i berget är detsamma som en klyfta. Men 
stora skiljaktigheter i åsikter och egenskaper är också klyf-
tor. Det finns många sorter, det finns fler sätt att sönder-
dela och ladda ur substantiv än någon kan hålla reda på.

Skiljaktigheter. Geologi. Man kan ordna det så att 
definitionerna kommer i kompletterande par. Ju mer 
godtycklig en sammanställning är, dess bättre mår de 
dimmiga avgrundsgestalter som tar den i bruk: Antingen 
parallella väggar av sten, eller en förtroendeklyfta. Om 
inte en vätskefrätt passage som bräckt urberg, så en 
generationsklyfta. Men är det verkligen en oläkt spricka 
i landskapets hud, ligger det inte närmare till hands att 
det är en (…) 

Det har uppstått en djup klyfta mellan makarna. Sär-
skilt minnet innehåller klyftor. Just den här klyftan finns 
på riktigt.

. . .

Vintertid löper draperier av is längs med väggarna. Man 
kan gömma sig bakom dem. Klyftan kan svälja mycket, 
inte bara med hjälp av is och snö: under stenarna finns en 
del att hämta, och i en grottliknande passage med sten-
bumlingstak kan den uppmärksamme hitta spår efter ett 
och annat.
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När våren kommer är Tjuvklyftan farlig, ja, farligare 
än vintertid. ingenstans finns en säker klättringsrutt, allt 
är slipprigt av lera och slem. Sten och is kan slå den som 
ägnar sig åt dumdristighet hårt i huvudet. Åldrade isväg-
gar rasar plötsligt. Men för det mesta är detta en harmlös 
plats, en ort man kan dra sig undan till. Stämningen på 
botten är speciell. 

När sommaren kommer försvinner somliga ner i skum-
rasket på regelbunden basis. Kanske inte för att de har 
något att dölja. Man bör ha på sig gummistövlar vid dessa 
tillfällen, även om det inte är särskilt praktiskt under själva 
klättringsakten.





Avdelning 1
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Det kanske inte var någon bra idé att dra sig undan, säger 
Ann med mobilen mot sin kind, får väntat bemötande, 
tröttnar och avslutar. Hon sitter sedan overksam ett tag, 
slapp och surmulen.

Det är sommarvackert åt alla håll, det lilla huset är 
kringränt av grönska och värmande ljus. inuti är huset 
fritt från störande intryck, en väntande grotta med milda, 
smörgula väggar. 

Och tankarna får ingen mat.
Dessa återkommande, onödiga samtal underminerar 

arbetet de också, utan att ens bidra med förströelse. De 
innehåller ingenting och leder ingenstans. Utanför är 
världen händelselös, vilket syns obarmhärtigt tydligt trots 
fönsterglasets smuts. 

Ann trycker tillbaka en impuls att gå ut och prome-
nera. Hon måste först arbeta. Dessutom har hon börjat 
bli besviken på promenaderna: den vackra naturen angår 
henne inte, den ställer bara upp en serie hinder att angripa 
när kroppen är överfull av irritation, ytterst tillfällig lätt-
nad erbjuds, inget mer och knappt det.

Hennes ständigt kommunicerande vänner betyder inte 



16

heller särskilt mycket längre, det är inte bara samtalen 
som är tomma: de förr så rika och exklusiva personlig-
heterna har blivit flacka, de erbjuder ingen variation, 
inget dolt.

Det är så hon känner eller tänker då två barbröstade 
män i trettiofemårsåldern oväntat går förbi utanför fönst-
ret, rytmiskt utstötande hennes namn: Ann! Ann! Ann! 
Ann! Ann! Ann! Ann! Och först responderar hon inte på 
stimuli, utan dröjer i depressivt ointresse. 

Men efter en stund måste något ske.
Hon känner dem inte.

. . .

Det är en vacker dag. Solen lyser och himlen är blå. i 
det höga gräset tittar blommor fram, letande solens ljus 
med hungriga ansikten. Luften rör sig inte mycket och 
temperaturen är hög. Myror arbetar med sitt i skogsbry-
net. Någonstans hörs en fågel, svår att artbestämma. En 
avsliten tånagelflaga ligger osynlig under ett fallet löv. 
ingenting allvarligt har hänt. Så kan man inte säga, eller, 
det beror kanske på perspektivet. Det är en vacker dag. 

Stora trollsländor rycker i luften, skär sönder den 
med elektriska vingljud i jakt på oönskade, ensamma 
människo stycken att utan illvilja sönderdela ytterligare, 
smälta, införliva. Mundelarna är bitande robotverktyg 
med stora, tandade överkäkar, men man behöver inte 
vara rädd. 

. . .
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Hon känner dem inte och reser sig därför, tittar efter 
de märkliga figurerna med kisande ögon, munnen jum-
sande, liksom smaskande, ljudlöst halvtalande. 

Situationen är inte dramatisk, men förvirrande. Det 
förefaller omöjligt att producera begripliga känslor – 
återkom om några minuter. Ögonen, om någon skulle 
titta in i dessa vanligen så begåvade skådespelarklot (eller 
är det ögonlocken som står för talangen?), uttrycker 
ingen ting särskilt.
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Just detta gula trähus med ovårdad jättetomt innehåller 
en uppsättning könlösa och opersonliga sommarkläder. 
Just den här uppsättningen könlösa och opersonliga 
sommarkläder innehåller en nyseparerad kvinna. Just 
den här nyseparerade kvinnan heter Ann.

Hon är trettiofem år och sexton dygn gammal. 
Luften i huset är ofta hård och gnistrande, och där inne 

i den hårda och gnistrande luften finns vissa dagar anled-
ning att hänge sig åt medelsvåra känslor av övergivenhet, 
utöver andnöd. Men de andra dagarna är till för arbete 
och rekreation.

. . .

Ann har dragit sig undan. Det har hon gjort för att kunna 
arbeta. Arbetet leder kanske till ett litet, välformulerat 
manus. Manuset resulterar möjligen i en vackert form-
given bok. Boken, denna hypotetiska bok, bör bli en upp-
märksammad kanal för hennes bästa tankar om musik.

Men än så länge har bara små bildningsnedslag i nitton-
hundratalets västerländska musikhistoria genomförts, 
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trots att det hon egentligen vill åstadkomma är eleganta, 
täta, aforistiska texter om musikens själva väsen. 

Ann har dragit sig undan, och den ort hon valt är inte 
okänd för henne, den tillhör hennes svunna ungdom 
och en serie underliga minnen, vilka nu mest känns som 
uppluckrade fantasier omöjliga att sammanfoga till ett 
berättande helt. Här finns alltså den energi bara något 
hemligt oavslutat och lika hemligt pockande kan alstra, 
och den energin vill hon fylla sin kommande bok med.

Det fungerar inte.
Och de barbröstade männens skanderande avtar därute.
En gammal längtan gör sig påmind. irritationen växer. 

Det finns ingen anledning att neka sina fötter skor, nej, 
sneakers blir bra, och mobilen måste med, men inte plån-
boken. Dörren ut innebär ingen avlastning, det känns 
bara stumt när naturen öppnar sig. Hon tänker att det här 
förmodligen är något hon verkligen vill göra, hon intalar 
sig rentav att det här är nödvändigt. Lättnad måste alltså 
påtagligt arbetas fram. Eller något annat, på annat vis. 
Hursomhelst är ingenting gratis.

Fötterna klampar raskt nerför cementtrappans fyra 
steg.

Hallå, var är ni?
Väl ute i det gröna märker Ann hur uppjagad hon är, 

vilket gör henne arg, vilket driver på pulsen ytterligare. 
Först tror hon att männen är för evigt borta, men när hon 
går runt knuten anar hon två ryggtavlor som försvinner 
tillsammans med stigen i en dold nerförsbacke. Att följa 
efter är en självklarhet.
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Det är tisdag och nere vid torget passerar en rostig bil 
som en sömnig gammal humla. Några irriterade män står 
vid biblioteksingången och grälar. Det är tisdag och Ann 
skall handla mjölk och lite spridda saker, kanske gå in en 
sväng på fiket. 

Det är onsdag och hon går förbi torget med två kassar 
böcker till kyrkans loppmarknad. Som vanligt är hettan 
besvärande, men de flesta hon möter har ändå på sig 
leenden, mitt i sina ansikten. Det är onsdag och hon går 
förbi frisersalongen. 

Lars sitter där inne. Hon är säker på det, det är Lars. 
Men bara en halv minut senare är hon inte säker längre, 
och efter ytterligare en halv minut har hon glömt det hela. 

Det är torsdag och hon följer efter två okända män som 
vet vad hon heter. i musklerna hettar en blandning av 
förväntan och ilska. Det är torsdag och hon befinner sig 
långt från torget, långt från vanliga människor, ingripare, 
vittnen, åskådare, moralister.
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Vi har träffats, jag försäkrar, hör Ann genom sommar-
värmen. Vi var visserligen mycket yngre då, alla tre, och 
kände väl inte varandra, men en gång i tiden bodde vi här 
i närheten allihop. Eller, du bodde lite längre bort, i något 
av de fula husen närmare Bergslätt, men du hängde ofta 
här i krokarna. Jag minns dig tydligt. Det gör vi båda.

Ann försöker svara, men kommer av sig, eftersom 
hennes koncentration bara räcker till att titta på dessa 
oklara män som är så lika – utan att se ut som syskon. 
Nog känner hon inom sig att dragen är bekanta, men det 
kan vara en maskerad förhoppning: de är vackra och har 
märkligt skiftande ansiktsuttryck. Är detta farlig mark? 
Det som känns intressant är en speciell sorts vaghet, det 
där odefinierade som betyder att möjligheter föreligger. 

Så får hon ordning på munnen och ställer frågan: 
Vad heter ni?
Den ene svarar: Pim.
Den andre svarar: Pom.

. . .
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Kul att vi lyckades lura ut dig. Mindre kul att du fort-
farande inte känner igen oss, vi hade det ganska roligt 
ihop förr i världen, de få gånger vi träffades. Kommer 
du ihåg strandfesterna nere vid Stora Le, nedanför den 
ruttna hoppbacken? Det var förbannat skoj, men kanske 
nervöst. Man lekte vuxen och släppte loss, tittade på det 
lilla nakna som syntes. På många sätt var det fina tider, 
men man hade väl inte vett att uppskatta det där med 
ungdom. Farligt att bada full. Tycker du vi pratar dynga? 
Egentligen förjävligt att så unga människor krökar, 
men så går det ju till här, fortfarande. inga problem för 
fjortisar att få tag på starköl precis. Hembränt är ännu 
enklare. Till och med mellanstadieeleverna däckar ju som 
överåriga fyllesvin i buskagen om somrarna. Jaså, du vet 
vilka vi är nu? inte en sekund för tidigt. Haha, vi har ju 
haft det en smula intimt en gång, fast rätt oskyldigt ändå, 
det medges. Hur kommer det sig att du är tillbaka? Eller, 
det vet vi redan, men vill gärna höra dig berätta.

. . .

Vi är möjligen inte ett par. Vi har hittills inte sysslat med 
dialog eller kommunikation oss emellan, men i framtiden 
kommer detta att ske. Vi är ett par, på många sätt, men 
inte på alla. Vi befinner oss i ständig konflikt med värl-
den. Vi tycker om att laga god mat och leka med den. Vi 
ägnar oss åt begär men inte utlösning, längtan men inte 
praktik. Vi är trots allt två, just nu. Vi tror att framtid är 
bråk och förändring, vår framtid, allas.
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Musik är, börjar Ann, trots sin uttalade vilja att kringgå 
traditionella kategoriseringar och definitioner. Hon tar 
händerna från tangenterna. Varför denna form? Kanske 
ett sätt att trigga igång själva fingrarnas skrivrörelser, 
kanske ett sätt att helt banalt provocera fram ny energi. 
På vilket sätt kan leken skada? Hon har länge vantrivts 
med sin seghet, bristen på arbetslust, en känsla av att vara 
lite, lite död.

. . .

Musik är sysslandet med organiserat ljud och organiserad 
tystnad, skriver Ann, väl medveten om att hon repeterar 
välkänt material. Planen är att i nästa mening ifrågasätta 
och nyansera den snudd på allomfattande tvångströjan, 
men det är som om hennes strategi blivit osmaklig: 
fortsättningen dröjer, den självtillräckliga (självgoda?) 
ursprungsformuleringen irriterar henne visserligen, men 
inom sig har hon inte lust att sabotera den trygghet som 
finns däri. idén är död.
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. . .

Musik är själens språk, skriver Ann och skrattar högt. 
Sedan raderar hon skämtet och tänker att hennes längtan 
efter ironi och sarkasm kommer att bli det här projektets 
död.

. . .

Musik är vad språket var innan vi förstod det, skriver Ann. 
Ett tag är hon fullständigt övertygad om att påståendet 
är sant, och börjar fantisera om en ny sorts språk, kom-
ponerat språk i egen rätt, om en ny musikfonetik fri från 
förståelse (inte Ligeti, inte Dada), men det känns snart 
ohållbart av diffusa skäl. Och om påståendet är sant är 
sanningen möjligen destruktiv och deprimerande: i så fall 
är byggandet av det nya (åtminstone i det här fallet) bara 
en skenmanöver, ett kamouflage för en strävan tillbaka 
till medvetandets urtid, till spädbarnsåldern: nostalgi, 
melankoli, bekvämlighet, enfald och död. 

. . .

Musik är att lyssna, skriver Ann, men inte nödvändigtvis 
på något som låter. Efter en kort stunds formulerings-
glädje inser hon att dessa tankar inte är hennes egna, 
att de ofrånkomligen liknar halvcitat och bara lever i 
förhållande till en numer alltför accepterad uppsättning 
amerikanska komponiststrategier. Hon vill svära, men 
tungan, läpparna, hela munnen känns precis som brist 
på begåvning, som dumhet och död.
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. . .

Musik är att tiden går, skriver Ann, och att man lägger 
märke till det. Detta känns mycket snart som en ogil-
tig utsaga. Allt sträcks visserligen ut i den nedbrytande 
rörelsen från futurum till imperfekt, inga undantag, men 
ändå, musiken syftar så ofta till att motarbeta tiden, eller 
åtminstone erbjuda möjlighet att leka dess bortfall, vilket 
gäller både dansgolvets upphetsade masshjärtslag och 
meditativa, eventuellt nyandliga toners fostersvävande. 
Trots tidens tydligt utritade linje mellan ljudkälla och 
hörselcentrum, vidare in i kropp och celler, klyvande 
arvsmassa och själ, orsakande död.
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Allt skall man förlora när skymningen kommer (somma-
rens låtsasskymning). Pim och Pom marscherar vidare, 
i takt. Just i detta nu, precis som förut, är de varandras 
motsägelsefulla avbilder, de är klassiska tvillingsjälar men 
också märkvärdigt åtskilda halvexistenser. Ann irriterar 
sig på några jobbigare sortens känslor som nu strömmar 
in i henne medan hon blänger efter dem. Snart är de 
borta. Klockan är mycket och tiden är döden. 

Att de två försvinner är dåligt och dumt, kan omöjligt 
innebära något bra, inget är bra eftersom allt skall bort. 
Deras nakna ryggar (ett minne) döljer lungor, och i dem 
finns luft som kan formas i strupar och munnar till den 
gemensamma pulsen: Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! 
Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! 
Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! 
Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! 
Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! Ann! 
Ann! Ann! Ann!

The count’s eyes gleamed, and he said:
Listen to them, the children of the night. What music 

they make! 
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För att bara vara sexton uppträder Ann mycket moget 
och ansvarsfullt när de äldre pojkarna (Pim och Pom) vill 
locka med henne på dåligheter. Hennes intresse för den 
slitne Lars skulle dock kunna oroa vuxenvärlden: det är 
intensivt, omättligt.

Huruvida Hanna är en rival eller någon för Ann att 
anförtro sig åt är ännu oklart, men jämngamla är de för 
det mesta. Johannes är försvunnen nu. Det är hemskt när 
ungdomar dör.

Ann har nyligen fyllt tjugofyra, eller betydligt mer. 
Hon låg med Johannes för några dagar sedan. Det var 
inte bra gjort. Johannes ålder är okänd. Pim och Pom 
är inte lika gamla som Ann, men Lars hade kunnat vara 
född samma dag som hon. Vem är sexton och vem är 
tretton?

Ann är en kvinna i trettiofemårsåldern. Pim och Pom 
och Lars är tre män som ännu inte fyllt fyrtio. ibland är 
de betydligt yngre än så. Och så gäller det att bestämma 
sig angående Johannes, eller kanske Hanna. 

Lars är den som lämnar bakom sig och återvänder. Hur 
hör detta ihop med Hanna, med Johannes? Tiden har 
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gått nu. Det är viktigt att notera åldern. Det är inte lätt 
att hålla reda på saker och ting. Men vi kan vara säkra på 
att Lars återvänder. Han återvänder nu.


